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através de muita luta. No Rio 
Grande do Sul há também 
outro direito conquistado at-
ravés da luta dos bancários 
gaúchos: a  bonificação  se-
mestral.

E com o golpe na CLT, na 
chamada "reforma trabalhis-
ta”, estes direito têm prazo 
de validade: 31 de agosto. 
Depois desta data, só a união 
e a disposição de luta dos 
bancários é que podem de-

Direitos têm prazo de validade: 31 de agosto

Inicia a Campanha Nacional dos Bancários 2018 
Aumento real para os 

salários e demais verbas, 
defesa da Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) com to-
dos os direitos para todos os 
trabalhadores da categoria; 
manutenção da mesa única 
de negociações entre bancos 
públicos e privados; dos em-
pregos, com a proibição das 
demissões em massa. E ga-
rantir que nenhum bancário 
receba PLR menor em 2018.

Essas são algumas das 
principais reivindicações 
definidas, no dia 10 de junho, 
pelos 627 delegados e delega-
das eleitos em todo o Brasil, 
durante a 20ª Conferência 
Nacional da categoria.

A pauta da Campanha 
Nacional Unificada 2018 foi 
entregue à Federação dos 
Bancos (Fenaban) no dia 13 
de junho. O Comando Nacio-
nal dos Bancários entregou 
um pré-acordo para garantir 
a manutenção de todos os di-
reitos da CCT e dos acordos 
específicos até a definição das 
negociações deste ano.

Esta será a primeira 
campanha da categoria após 
o golpe, já que em 2016 os 
trabalhadores garantiram 
um acordo de dois anos con-
tra a retirada de direitos 
autorizada pela reforma tra-
balhista do governo ilegítimo 
de Michel Temer. Esse acordo 

é válido até 31 de agosto de 
2018. 

Para se defender dessa 
lei em vigor desde 11 de no-
vembro de 2017, os bancários 
querem incluir cláusula de-
terminando que contratos de 
trabalho intermitente, par-
cial, autônomo, terceirizado, 
só podem ocorrer se for acor-
dado com o Comando Nacio-
nal dos Bancários. O mesmo 
em relação à contratação de 
banco de horas ou compen-
sação que deverá ser feita 
via negociação coletiva.

Também que as ho-
mologações realizadas nos 
sindicatos como forma de de-
fender que os bancários rece-
bam tudo que lhes é devido 
em caso de demissão.

A pauta também garan-
te que o acordo valha para o 
trabalhador hipersuficiente. 
De acordo com nova lei pós-
golpe, empregados com nível 
superior e remuneração aci-
ma de duas vezes o teto de 
benefícios do INSS (que hoje 
corresponderia a R$ 11.291) 

negociariam direto com o 
patrão, correndo o risco de 
perder direitos como a PLR.

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 
Também está na pauta en-

tregue aos bancos a cobrança 
da contribuição negocial como 
cláusula da CCT para todos, 
como mecanismo de partici-
pação dos trabalhadores na 
sustentabilidade dos sindica-
tos, federações, confederação e 
central sindical. Diante do fim 
de todas as outras formas de 
financiamento, com a lei tra-
balhista do pós-golpe, os del-
egados aprovaram a inclusão 
na pauta de reivindicações 
da categoria de cláusula pre-
vendo a contribuição negocial. 
Uma única contribuição por 
um ano de lutas e conquistas.

“A luta e toda a estrutura 
das entidades sindicais pre-
cisam de recursos para serem 
mantidas”, lembrou o coorde-
nador de Organização e Políti-
ca Sindical do Sndicato dos 
Bancários de Caxias do Sul, 
Nelso Bebber. 

Muitos colegas acham 
que os direitos que recebem 
todos os meses em seus con-
tracheques "caíram do céu”. 
Alguns, com menor consciên-
cia, chegam a pensar que o 
que vem no contracheque é 
um presente dado, esponta-
neamente, pelo patrão. Não 
sabem que os banqueiros só 
pagam estes direitos porque 
são obrigados por uma "lei”.
Esta "lei” é a Convenção Co-

letiva, que, para continuar 
valendo, precisa ser renova-
da todos os anos, no dia 1º de 
setembro.

Vale-refeição, vale-ali-
mentação, PLR, 13ª cesta 
alimentação, licença-mater-
nidade e paternidade am-
pliadas, auxílio creche, abo-
no-assiduidade, jornada de 
seis horas não são presentes 
da bondade patronal.  São 
direitos nossos conquistados 

fender a continuidade deste 
direito. 

A manutenção destas 
conquistas dependerá da 
mobilização da categoria. A 
categoria bancária realiza 
sua campanha salarial em 
nível nacional. E isso tam-
bém foi conquistado. Essa 
unificação garante que cole-
gas de regiões mais distan-
tes tenham acesso a direitos 
antes negados.

1933 – Conquista da jornada de trabalho de seis horas
1951 – Dia do Bancário (28 de agosto) é instituído após 
greve de 69 dias
1962 – Fim do trabalho aos sábados
1981 – Conquista do Auxílio-creche
1990 – Conquista do vale-refeição
1992 – Assinatura da primeira Convenção Coletiva de Tra-
balho válida para todo o país
1994 – Conquista do vale-alimentação
1995 – Primeira categoria a conquistar PLR em Convenção 
Coletiva de Trabalho
2000 – Inclusão na CCT da cláusula sobre Igualdade de 
Oportunidades para homens e mulheres

2007 – Conquista da 13ª cesta-alimentação
2009 – Ampliação da licença maternidade para seis meses 
e estenção de direitos aos casais homoafetivos
2010 – Conquistado o instrumento de combate ao Assédio 
Moral
2012 – PLR sem Imposto de Renda
2013 – Abono assiduidade, que garante o direito de folgar 
um dia durante o ano. Combate ao assédio moral é ampli-
ado, com a proibição de envio de mensagens aos celulares 
dos funcionários para a cobrança de metas.
2015 – Luta garante 12º ano consecutivo de aumento sala-
rial real acima da inflação
2016 – Licença paternidade de 20 dias

Veja algumas destas conquistas que estão em risco:
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Calendário de Negociação

Na segunda reunião, realizada no dia 12 de jul-
ho, a Fenaban não assinou o pré-acordo para garan-
tir a validade da CCT após 31 de agosto. Um dos 
pontos nocivos da reforma trabalhista de Temer (lei 
13.467/2017) foi o fim da ultratividade, princípio que 
garantia a validade de um acordo coletivo até a assi-
natura de outro. Concordou, no entanto, em fixar um 
calendário de negociação. As reuniões e temas ficaram 
assim acordados: 

19 julho – Saúde e Condições de |Trabalho
25 julho – Emprego
1º agosto – Cláusulas econômicas

1. Renovação do atual Acordo Coletivo de Trabalho com o 
seu aprimoramento naquilo que a Negociação Coletiva vier 
a estabelecer. 
2. Não à terceirização de serviços em atividades fim ou de 
trabalho intermitente.
3. Continuar homologando os Termos de Rescisão Contra-
tual nos sindicatos.
4. Imediata implantação do Plano de Carreira Básico, em 
razão do não cumprimento do compromisso assumido 

Principais reivindicações

1. Defesa da Caixa 100% pública, da Funcef, do Saúde Caixa, 
da democracia e nenhum direito a menos. 
2. Permanência da mesa de negociação unificada da Campa-
nha Nacional. 
3. Contratação de mais funcionários.
4. Contra a precariedade das condições de trabalho.
5. Não às terceirizações e contratos intermitentes.

1. Melhoria das condições de trabalho nas agências e contra-
tação de funcionários.
2. Defesa da Cassi e rejeição da proposta do banco para a 
Cassi, que quebra a solidariedade e penaliza os menores 
salários;
3. Fortalecimento do BB como banco público;
4. Acordo Coletivo para todos os funcionários sem a discri-
minação da nova lei trabalhista;
5. Rejeição aos modelos de governança apresentados pela 
consultoria Accenturi, que incluem no nível diretivo gesto-
res externos ao corpo de associados;
6. Não à resolução 23 da CGPAR;

A responsabilidade em 
nossas mãos 

No próximo dia 7 de ou-
tubro teremos eleição para 
escolher  nossos represen-
tantes nos poderes legislati-
vos federais e estaduais. Tão 
importante quanto a escolha 
de um presidente que esteja 
alinhado como bem estar da 
totalidade da população, é 
nossa responsabilidade ele-
ger deputados estaduais e 
federais, e senadores que es-
tejam ao lado e comprometi-
dos com as lutas e os direitos 
dos trabalhadores. 

POR QUE ISSO É 
IMPORTANTE?

É comum a gente ver 
ou até mesmo dizer que não 
gostamos de política. Mas es-
quecemos que a política (ou 
os políticos) norteiam todos 
os aspectos de nossa vida. As 
consequências de um Con-
gresso Nacional aliados aos 
bancos e ao capital especula-
tivo e/ou ao seu próprio bem 
estar estão aí para todos ver-
em. Exemplos não faltam: a 
venda dos patrimônios natu-
rais do país (pré-sal, terras 
na Amazônia, abertura para 
o comércio de mais venenos 
na lavoura, venda da Eletro-
brás), a EC 95 (que congelou 
os investimentos  públicos 

– em especial a saúde, edu-
cação e segurança – mas não 
congelou o pagamento para 
os bancos)... São tantos os 
absurdos que parece que es-
tamos anestesiados.

 A “nova” legislação tra-
balhista, aprovada em 2017 
e que entrou em vigor em 11 
de novembro do ano passado 
retirou um mundo de dire-
tos dos trabalhadores. Está 
aí o trabalho intermitente, a 
terceirização desenfreada, o 
negociado sobre o legislado, 
a retirada dos sindicatos na 
homologação das rescisões, 
entre muitas outras medidas 
que privilegiam ainda mais 
os patrões. 

Tudo isso só foi pos-
sível coma anuência e cum-
plicidade de deputados e 
senadores! Por isso hoje, 
mais do que nunca, é preci-
so escolher e votar naqueles 
que estão comprometidos 
com os trabalhadores e com 
a vida. 

E não podemos esquecer 
que a pauta de perdas ainda 
não está completa. Temos 
ainda a reforma da Previ-
dência. E então, você acha 
que a política não tem nada 
a ver com a sua vida?
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